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Dàrfles err hererr,

Vijf jaaY. geleden werd dit Exodus-huis

voor ex-gedet i neerden geopend.

En tien jèar geleden beqon ons werk in
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als die verbonden is met de zorE voor ern

met een groot àànt a I

j ust it ièle cireuit.

Het grote percentàqe recidivisten baaFt ons ernstige zsrgen.

VËlen hebbeÍr Éerl gr.6(f,t deÉI verl hun lËvÈn ih tehuizrn en

dàarna in deterlt ie doorgebraeht.

Bij hët horet1 van hun l€vensqesch i edeh i ssen stellet1 wij vast

dat criminaliteit meestal niet op ziehzelf besteàt. Het heeft

duidel ijk te maken met scheefgrori in persoonl ijkEr en

maatËchappel ij ke ontwik]{el ing.

Het blijkt det veel gedetihÉerdeh kanJarm zijn opgegroeid op

emotiorreel, sociàal en maatscheppefiji gebied. veleh bevinden

zieh met hurr leven in een vieieuze cirkël , dÍe zii öp eiqen

kràeht niet kunnen dooy'breken. Vrijwel al de bewoners die in

de afqelopen jàFrn bij ons hebben qewoond, hadden Heinig of



geen opleiding. Het ontbrak hen op vitàle punten aan

elementairr Éociale vaardighrden. Hun leven was zonder enige

structuur. De meÉsten haddeh rEln vepÉ I àv i ngsver leden.

Familitrelaties ontbraken of z€r waren problematisch.

Enerzijds betekent het schepperr vàn ëen t oEkomst perspÉct i ef

voor gedet ineerden het w€lrken aàn een mààt schappel ijk kI imaa t.

waàrin bereidheid is hen eoncrete }1ieuwe-kansen te geven, rrr

herr niet qÈlvànq€rn te houden liïet verleden.

Bnderzijds is rFr qElzien de perr<lonlijke problematiek,

geriehte opvang €ln Ueqetli.ding hoodzakelijk om achterstanderl

weg tË wErrken en orltplooiingsmoqelijkhedrh te vergroterr.

Nazo-rg wor dt zo ook tot voctrzorg, bca, Joa ti;.^rJ^lLl t*t ant&'
r'cqk-t'r,t^
Op het gebied van de nezorg werkt Exodus Eíamen mclt àr|derr

h ul pverlen ingsinst É I I ihqen, wàËrrohder de ReclaBserirrg. Hear

eiqrrl werk ziet Exodus als aàhvullrhd op r.ràt àhderen reedr

doen.
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Z oc. te."- C /L-Làls brëde bedd i rrgen . Waal^ I rr rnerrserr 1 rr) eerrDe kerken

z ingevend verband hEt leven met elkààr delen moetEnt
brtrokkerr wcl'den bij het schepperr varr kansen vosr ÍnErrsElrr

ir| àchterstàndsposit ies. HLrlpverlening krijgt een extra
//dimensie met deze integratie in samen l ev i ngsverbanden.

Dezr integrat ie wordt ÉrrdÈr meer concreet door de inzet

vrijwilligers varn#rjc#c.r bij de uitvc,ering vànVal.r

de rrazorg Pt.Éj ect en.



Wij denken dat deze berradering c,c.k aanslLrit bij het

beleid van seciale veï nieuwing.

In de tweede plàets is het Eezien de problematiek van

onze dóÉlgrorp noodzakelijk vrijwilligerswerk te

verbinden met gedegen professionaliteit. Dààrom bl ijven

wErken aan de opbouH van €ren goed gekwàlifieeerde

medewerkersr en zoeken wij semenwerking met allen

met dezelfde doelgroep rrerkzaam zijt1.

wrJ

st af

die

J In dë derde plaèts is eerr uitgarrgspunt vàn Exodus dat

voor vee I mensen die met just it ie in aanràking zijn

samehhanqehd begeleidingsaànböd noodzakelijkgekomen

iË. Niet

eerr

van het ene loket hàar het andertr maar zoveel

mogel i jk eenduidiBheid.

In orlze projeeten biederl wij begeleidinq ih woneÍ|,

werken, relàties en zinqevihg. ohze begeleiders o"oi-."n

- 

:-
in een persoongéricht begeleidingsplan deze aspect€rh vayr

het leveh mÉt elkaar in evenwicht tt höuden, uiteraard

in samenwerking met ahderen.

In de vaàk chaotische I evÉrlswerke I i j kheid van onze

doelqroep is e€rrr door ecln persoonl ijk begeleider

gecoordirieer^de begeleiding ven gl^oot belanq.

De nazorgprojecten kunnen als volgt worden omschi-everr,



Het Bpen Huis ale ratcrf,

Dit is vier dagen per week EeopÉnd Én wordt gerund door

vrijHilligÉrs, Het iË Er€rn laagdrempeliq aanloopcentrum

waàr met1serl kunnen binnenlopeÍl voor Een wa.rmEr maàltijdr

ontmoeting Ern ontspànnihg. Contacten met pastores Ërn

vrijwilligers kunrren er na de detentie worderl

voortqezet. Per keer zijn ei. zotn Éö à 30 bezoekers.

Hrt heeft €ren open karakter, wàít niet à1leËrr Èx-:
gedet i neerden,

karnerbewcners en

maàr ook buurt bewoheFEr

studénterr maken van het cafe

ortdererrr

gEbru i k.

Het Huis vclor Begeleide Kamerbeli onirlg

In het HuiE voor BegeleÍde Kamerbewonihg kunnen 9 mensen

een jaàr lang onder begÉlëidinq elonrn. Aan het huis zijn

5 beroepskraehten als bëgeleidtr verbonden. Tijdens de

deteritie w(]rdt €rErn individueel begeleidingsplan

opqesteld. Rorl de Eruyn zal stràkË nader op de inhoud

vàn de begÉleiding ihgBan.

Het rerkervàringsproject

Sedert twer jaar is met hÈt Huis vcor Begeleide

Kamerbewoning Eren werkervar i hgspröject vGrrbonden. Het is

eËrrl fietsenmakerij en de beworlÈt's werken daar in

prirlcipe dr eErrrtEr twee maandëh veyl hun vel^blijf in

huis. De er varinq LeÉrde dat een direete ovclrgànq vahuit

orls woonproj€lct naar vrijwil l igerswerkr rtudie of

betààld wÉrrk buiten de deur €len tÉ grote stàp was.

Disciplirle opbl^ehg€rÍr voÉr eër| eigen dagritme moet je

leren en het vermog€rn em zelfstatrdig op een nerkplek te

O
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fufict icnerEn moet eerst ÉrttHi kkeId worden' Het

wei.kervàr i rrgsproj ect ig bedaeld L:lÍi ortze beworreFs tc.e te

ï'rrsterr v,f,Ér e€ln dèqbÈziqheid irr ,lnze samenleving.

Tenslott e.

De prcjecten drÀaien nu tien en vijf jae}^. Een goed moment

vo,f,r eerr eva I uat ie.

Het is hoopqevend om vàst te stellen / dàt veel

vrijhrill igers, donateurË, kerken, fondsen rn de overheid

gemot iveerd konden hrordert om wat in de kleinsehal igheid

varr eO vFi wi 1I i e}.s begorr, uit te dserr b.fuwen tot ËlÉln

in het hul pverleniÏlgscircuit gekend en gc{ÀÀEdlaerd

rràzorgpr'ogpemma, met I beroepskrachten €rh Elerrl groÈt

aantal vrijwi I I iger^s.

Het financieel draagvlak onder het projrct bfijft

kwetsbaer. VeeI tijd en energie moet nog sterds gestoken

worderl in fondsenwerving. Wij hoperl dat met het oog op

de contihuitëit van het projeet de finàncÍele basir

verstevigd zal kunnen hror.deh.

De ervaringen in de aatrmeldirtgen hebben aangetoond dàt

er vanuit de qevartqenis grote behoefte is aan Er€rn

derqelijk hezorg programmà. Vià eÉn gerichte begeleidir'g

is het mogë,Iijk gebleken behrorlers nàar ErErn nieuwe

levenrsit uàt ie te begeleiden.

In de afgelopen 5 jaàr hebbeh 56 mellsE n bij orts in huis

gewoond. Het is gëgaen met vallen Ëlh opstaàn.

Zwaar, want €rr mort nogel wàt w(,rden grprÉsteerd. lïaàr

c..li/"-
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